
VACATURE YAKINIKU® 
SALES & BRAND AMBASSADOR

INTERNATIONAAL KEY ACCOUNT FRANSTALIG

Gaat jouw hart sneller kloppen van sales, food en is slim werken één van jouw eigenschappen?  
Dan pas jij perfect in ons team! 

Wij zijn op zoek naar een ervaren, full-timer die vanuit onze basis in Terneuzen ons kan helpen met het verder 
uitbouwen van een gaaf barbecue merk. Je gaat werken met de leukste producten die er in de wereld te koop 
zijn, vinden wij! Bij ons mag je spelen met food en vuur. 

YAKINIKU® is een snelgroeiend bedrijf waar keramische barbecues en accessoires worden verkocht.  
We lanceren jaarlijks nieuwe producten en innoveren continu. Bij YAKINIKU® is alles Japans geïnspireerd, 
wat inspiratie geeft voor nieuwe ideeën en producten. Door de (inter)nationale groeiende vraag naar onze 
producten zijn wij opzoek naar versterking in onze buitendienst.

Behalve YAKINIKU® bezitten we nog een aantal brands; BBQ Flavour, Eldurapi en een private label afdeling. 

Jij triggert ons, wij triggeren jou, en samen willen we de beste zijn. 

Wij houden van een informele sfeer met een platte organisatie

WAT GA JE DOEN?
Als Sales & Brand Ambassador zal je de verantwoordelijkheid krijgen over een aantal van de partners uit het 
portfolio. Je beheert de warme relatie met deze verkoopkanalen en bouwt samen aan de groei van de omzet- 
en winstgevendheid van de categorie.

Je werkzaamheden lopen uiteen van het managen van de day-to-day business en het analyseren van 
de verkoopresultaten tot het opzetten van lange- en korte termijn groeiplannen. Welke optimalisatie of 
vernieuwingsslagen kun jij doorvoeren? Waar liggen de kansen en focuspunten? Je draagt de volledige 
verantwoordelijkheid over je accounts en voert je eigen korte- en lange termijnstrategieën uit. Er is een grote 
afwisseling in de werkzaamheden en verantwoordelijkheden waar je je snel in kunt ontwikkelen.

• Relatiemanagement
• Categorie management (Eldurapi, YAKINIKU®, BBQflavour)
• Day-to-day accountmanagement, inclusief een stukje operationele support
• Verantwoordelijkheid voor omzet en winstmarges
• Projectmanagement (Private label)

WAAR ZIJN WE NAAR OP ZOEK?
Je bent commercieel sterk en krijgt energie van het bouwen aan lange termijn relaties. Je bent georganiseerd 
en kan meerdere ballen tegelijk hooghouden, neemt geen genoegen met gemiddelde prestaties en vindt het 
leuk om iets tot de kern uit te diepen. Je hebt affiniteit met cijfers, legt snel verbanden en bent handig met 
Excel. Je hebt ervaring met het verkopen. Je houdt van aanpakken, bent nieuwsgierig en pakt daarbij dingen 
snel en zelfstandig op. Je werkt graag samen in een dynamische omgeving en met je enthousiasme ben je een 
echte aanwinst voor het hechte team. Ervaring in de barbecue branche is een pre.

Bekijk ook eens onze verschillende websites;
www.yakinikugrill.com | www.bbqflavour.com | www.eldurapi.com



• Minimaal een afgeronde HBO-opleiding, of aantoonbare ervaring.
• 3-5 jaar werkervaring.
• Strategisch vermogen en commerciële insteek.
• Zelfstandig.
• Kunt een grote mate van verantwoordelijkheid.
• Naast Nederlands een uitstekende beheersing van de Engelse taal en Franse taal. Spaans of andere talen  
 zijn een pre. 

• Een flexibele en enthousiaste werkhouding.

WAT BIEDEN WIJ?
Wij bieden een uitdagende, internationale en commerciële uitdaging met als basis de Mancave in Terneuzen,  
bij een jong, ambitieus team. Het is een vlotte, platte organisatie waar je afhankelijk van je werkervaring en 
leeftijd een goed salaris met secondaire voorwaarden zal ontvangen.

Graag ontvangen wij jouw CV en motivatie op frederic@yakinikugrill.com t.a.v. Frederic Kole

Bekijk ook eens onze verschillende websites;
www.yakinikugrill.com | www.bbqflavour.com | www.eldurapi.com


